
नसर�नची ग�तु शाळा
अफगा�ण�तानमधील स�यकथा

ले�खकाः जे�नएट �वटंर

मराठ�तः �भाकर नानावट�



छो�या नसर�नचे आई-वडील अचानकपणे एके &दवशी ना&हसे

झा*या &दवसापासनू �तने त,डावाटे एकह� श-द उ/चारले

न0हते.

शवेट� वैतागनू �त/या आजीने �तला मल�ंसाठ5ु ग�तपणेु

चालवत असले*या एका शाळेत पाठव6याचा धोका प8करला.

एक �न9ठावंत :श;<का, एक नवीन मै>ीण व यानंतर �त/या

समोरची प?तकांचीु अजब द�नयाु नसर�नला �त/या दःखातनु ू

बाहेर काढू शकतील का?

अफगा�ण?तानमCये D8य< घडले*या एका स8यकथेवर

आधारले*या या Dेरणादायी कथेचे हे प?तकु , प?तकांचाु

आय9यावरु होणारा Dभाव व व मनापासनू दाखवलेले Dेम

दःखावरु कसे काय फंकरु घालू शकते याचा पHहाु एकदा

वाचकांना D8यय देईल.



अफगा�ण?तानमधील
धैयIशाल� म&हलांना

व
तेथील मल�ंनाु सम�पIत



ले�खकेचे मनोगत

&द Jलोबल फंड फॉर Lच*Mन ह� ?वयं सेवी संघटना जगभरातील मलांसाठ5ु
कायI करते. 8यां/याच एका Dक*पाचा भाग असले*या अफगा�ण?तानमधील
स8यकथेवर प?तकु :ल&ह6याची �वनंती 8यांनी मला केल�. मला याबNल जा?त
उ8सकताु होती. अफगा�ण?तान/या या ग�तपणेु चालवले*या शाळेची ह� कथा
होती. 1996-2001/या दरTयान ता:लबान/या ह*या/या भीतीमळेु ह� शाळा
ग�तपणेु चालवल� जात होती व D:सUी न कर6या/या अट�वर या सं?थेने देणगी
घेतल� होती.

ता:लबान/या दहशती कारवाईपवVु अफगा�ण?तानात

• 70 टXके मल�ु शालेत जात हो8या

• 40 टXके म&हला डॉXटसI तथेे हो8या,

• 50 टXके म&हला DCयापक काबलू �व[यापीठात :शकवत हो8या .

ता:लबान/या ह**यामळेु

• मल�ंचेु शालेय व कॉलेजमधील :श<ण थांबले.

• म&हलांना घराबाहेर पडनू नोकर� करणे अशXय झाले.

• प\षु जोडीदार अस*या:शवाय म&हलांना घराबाहेर पडणे शXय न0हते.

• म&हलांना बर^याचीु सXती कर6यातआल�.

• घरात कठ*याह�ु Dकार/या मौजमजा, पतंग उडवणे, गाणे, कला, इ8याद�वर
बंद� घाल6यातआल�. परातनु काळातील बUा/याु मतaू फोड6यातआ*या. लोक
परांगदा झाले. शाळा/ंयावर बाँब ह*ले झाले. शाळा बंद पाड*या. :श<कांना
मारहाण झाल�. शाळेत जाणाcया मल�ंनाु मारहाण व >ास देवू लागले.

तर�सUाु काह� मल�ु व 8यांचे पालक शाळेत जावनू :शक6याचे धाडस कd
लागले. या धाडसाला पयाIय नाह�.



माझी नात, नसर�न, माeयाबरोबर अफगा�ण?तान-

मधील हेरत या परातनु शहरात राहत.े

:श<ण, कला व सगंीत यासाठ5 हे शहर D:सU होत.े



एके &दवशी या शहरात स�ैनकआले व सगळे

काह� बदलले.

कला, सगंीत व :श<ण ना&हसे झाले.

शहरभर काळे ढग पसरले.



fबचार� नसर�न &दवसभर घर�च बसत होती. कारण मल�ंनाु

शाळेत जा6यास बंद� घातलेल� होती. ता:लबान/या सै�नकांना

माeयासारखे व माeया मल�सारखेु लहान असताना मल�ु

:शकनू जगाला ओळखणे नकोसे होत.े



एकदा रा>ी ता:लबानी स�ैनकआम/या घर�

आले.



आ�ण काह� ?प9ट�करण न देता माeया मलालाु

पकडनू घेऊन गेले.



आTह� भरपरू &दवस तो परत यायची वाट बघत

होतो.



शेवट� नसर�नची आई कंटाळनू एके &दवशी

नसर�न/या वiडलांना शोध6यासाठ5 बाहेर पडल�.

खरे पाहता म&हला व मल�ंनाु बाहेर र?8यावर एकटे

जा6यास मjजाव होता.



अनेक पौ�णIमा आ*या आ�ण गे*या.

मी व नसर�न �खडकkत बसनू 8यांची परत ये6याची वाट

पाहत होतो.



नसर�न कधीच एकह� श-द बोलल� नाह�. कधी हसल� नाह�.

फXत �खडकkत बसनू आप*या आई बाबांची ती वाट बघत होती.

मला काह� तर� करायला हवे होत.े



आम/या शहरात, मल�ं/यासाठ5ु Tहणनू जवळ/या एका

ग*ल�त, lीन गेट/या मागे एक ग�तु शाळा चालवल� जात आहे

असे कठनु ू तर� मला मा&हती :मळाल�.

नसर�नला शाळेत घाल6याची मला तीm इ/छा होती.

माeयाDमाणे �तनेसUाु :शकावे, जगाची मा&हती कdन nयावी

असे वाटत होते. �तने पHहाु एकदा बोलत रहावे असे वाटत

होते.



मग एके &दवशी मी आ�ण नसर�न जवळ/या

ग*ल�तील lीन गेट/या मागे लपत छपत गेलो.

सदैवानेु एकाह� स�ैनकाने आTहाला पा&हले नाह�.



मी हळचू दरवाjयावर थाप मारल�. :श;<केने

दरवाजा उघडला. आTह� <णभरात आत घसलोु .



आTह� वरांoयातनू शाळे/या वगाIत गेलो.

ती खोल� मल�ंनीु भरलेल� होती.



नसर�न वगाI/या माग/या बाजसू जाऊन बसल�.

ओह, अ*ला, जग पाह6यासाठ5 �तचे डोळे उघडू दे.

मी तेथेच अ*लाची दवाु माLगतल�.



नसर�न वगाIतील इतर कठ*याह�ु मल�शीु

बोलल� नाह�.

�त/या :श;<केशी बोलल� नाह�.

घर�सUाु एकदम चपचापु होती.



माeया मा&हतीDमाणे शाळे/या गेट/या आत

घस6यासाठ5ु स�ैनक कसोशीने Dय8न करत होते.



परंतु आत*या खोल�त काह� मल�ु कराणु वाचत बसलेले

8यांना &दसले. कराणु वाचायला परवानगी होती. सवI मल�ंनीु

सै�नकांची धाड पडाय/या अगोदर हातातील पpयप?तकंु

लपवनू ठेवले होत.े सै�नकांना 8या हातोहात फसवत हो8या.



8यातील एक मलगीु – �तचे नाव मीना –

नसर�न/या शेजार� नेहमीच बसत होती. नसर�न

�त/याशी एकह� श-द बोलल� न0हती. मल�ु

:शकत असताना नसर�न एकट�च ?वतः/या

जगात हरवनू जात होती.



&हवाqया/या मोpया सrीतु मी आ�ण नसर�नआगी/या

समोर बसत होतो. माझे नातेवाईक िजतके शXय होईल �ततके

अHन पदाथI व जळाऊ लाकडू आणनू देत होते. नसर�न �त/या

आईला आ�ण मी माeया मलालाु �वसd शकत न0हतो.

8यांना काय झाले असेल, हे कधी आTहाला समजेल का?



नसर�न शाळेतनू परत येताना मीना �त/या

कानात काह�तर� कजबजल�ु ु .



आ�ण नसर�न �तला D8य8तरु &दल�.



आई ना&हशी झा*यानंतर प&ह*यांदाच ती

कणाबरोबरु तर� त,ड उघडनू बोलत होती.

मीनासमोर �तने आपले tदय मोकळे केले.



वiडलांना पकडनू ने*यानंतर ती प&ह*यांदाच हसत

होती.



शेवट� हळू हळू :लहायला, वाचायला, बेर�ज,

वजाबाकk करायला ती :शकल�.



रोज रा>ी ती मला नवीन काय :शकल�

याबNल सांगत होती.



8या छो�या खोल�मधील जग ओळख6यासाठ5ची

�खडकk उघडल�.



�तने शाळेत इ�तहास काळातील कलाकार,

लेखक, तu व त8वu यां/याबNल :शकल�.



हेरात शहराला सदंरु बनव6यात या सगqयांचा

वाटा होता.



नसर�नला आता एकाकkपणा जाणवत न0हता.

�त/याजवळचे uान �तला कायम परणारेु

होते. एका मfै>णीसारखे ते �त/याबरोबर

राहणार होते.



ती आता काqया ढगां/या पल�कडील �नळा

आकाश बघू शकत होती.



माeयापरतेु �वचार के*यास माझे मनआता शांत झाले आहे.

माझा मलगाु व 8याची बायको परत ये6याची मी वाट पाहणार

आहे.

ताल�बानचे सै�नक माeया नाती/या (uानाची) �खडकk

कधीच बंद कd शकणार नाह�त, याची मला खा>ी आहे.





िजयानेट �वटंर HययॉकIू शहरात राहते. �तने

लहान मलांसाठ5ु स8य घटनांवdन प?तकु

:ल&हल�, Lच> काढल�. ममा, वंगार�ज x�ज

ऑफ पीसआ�ण &द लायz{रयनऑफ बा|ा

ह� �तची गाजलेल� प?तकंु आहेत. �त/या

}क8येक प?तकांनाु पर?कारु :मळालेले

आहेत.



&द Jलोबल फंड फॉर Lच*Mन

(www.globalfundforchildren.org)

ह� एक �वयं सेवी संघटना असनू

जगभरात#या बालकां%या व यवकु –

यवतीं%याु �वा'भमानासाठ� काय( करत

आहे.

ह� संघटना बालकांसाठ� व यवकांसाठ�ु

काय( करत असले#या वं+चत गटां%या

ना-व.यपण(ू �क#पासंाठ� सव(तोपर�

मदत करते.


